
FASE 1: CONCEPTUALITZACIÓ

Marta Carballo
Anna Juvé
Ester Rafael
Jonathan Sánchez
Sara Utgés

11.05.2017



1. SINOPSIS DEL JUEGO
 
“In my skin” és un joc de simulació on els jugadors prenen consciència de les diferents 
situacions en què es pot trobar una persona depenent de la seva cultura, o grup social 
depenent del lloc del món en què es trobi. Busca que els jugadors vegin una mica més 
enllà de la seva pròpia cultura i siatuació social, posant-se així a la pell dels demés, que 
poden enfrontar-se a situacions molt complicades què no poden controlar ja què deriven 
d’una problemàtica social o humana com seria veure’s afectat per una guerra o fins i tot 
viure sota un règim dictatorial. 

Els jugadors avancen pel taulell en el qual s’hi representen 6 zones dels 5 continents 
mundials: Àsia, Europa, Oceania, Àfrica, Amèrica del Nord i Amèrica del sud.
A mesura que el jugador avança té oportunitat de viure situacions pròpies de cada país 
depèn del paper que jugui. Aquest es pot trobar en 6 situacions socials i culturals dife-
rents: Refugiat, polític, sense llar, estudiant, dona musulmana o minusvàlid. Aixi doncs el 
joc ofereix una gran possibilitat de situacions diverses.

Per a fer recapacitar la gent sobre injusti-
cies socials, problemes econòmics, de se-
guretat i de desigualtat que actualment 
afecten a un gran nombre de la població, 
les dades i situaciones que s’exposen en el 
joc són fets verídics que tenen o han tingut 
lloc actualment.

REFUGIAT: Es tracta d’una persona que ha hagut d’abandonar la seva terra per motius 
polítics o a causa de catàstrofes naturals o d’una guerra, ha estat acollida en un país que 
no és el seu, sense poder gaudir dels mateixos drets que els autòctons.
  
POLÍTIC: S’encarrega de governar, organitzar i administrar un estat en els seus afers 
interiors i exteriors. És de classe benestant, i el seu càrrec en la política el fa ser un peça 
important. 

SENSE LLAR: L’individu no té llar pròpia per motius de pobresa, sigui per un estat d’in-
digència o per una catàstrofe natural sobtada. 

ESTUDIANT: L’entenem per un jove que encara no és independent econòmicament. De-
dica el seu temps a l’estudi i l’aprenentatge d’alguna matèria. Per a pagar-se els estudis 
sovint reb ajudes com beques, o de la família.

DONA MUSULMANA: Ens referim a una dona musulmana, es a dir què creu en les 
creences de l’islam. Forma part dd’una cultura que per vista de molts, la consideren mas-
clista i no igualitària entre home i dona. 

MINUSVÁLID: Es tracta d’algú que presenta un trastorn físic o mental que li impossibi-
lita o dificulta un desenvolupament normal de l’activitat.



Zones Mundials
 
ÀSIA
EUROPA
OCEANIA
ÀFRICA
AMÈRICA DEL NORD
AMÈRICA DEL SUD
ZONA DE CONFLICTE
 
 
4. REGLES DEL JOC

Les regles del joc són bàsiques: 

- Cada jugador tira el dau, el que treu el número més alt escull a quina casella d’inici vol 
començar, i és el que té el primer torn. L’ordre del joc segueix les agulles del rellotge.
- Cada jugador pot moure’s en la direcció que vulgui. 
-  Cada vegada que un jugador es mou, ha de treure una carta, llegir-la, i fer l’acció que indiqui. 
-  Quan un jugador cau en la casella passaport, aconsegueix el passaport d’aquell con-
tinent.
 
– L’objectiu del joc és aconseguir tots els passaports
 
 
5. MATERIALS DEL JOC

El joc es forma de tres parts indispensables. Un taulell de joc, els personatges que serien 
les peces de joc i per últim les targetes de cada país.

– Taulell: Consta d’un entramat de caselles sense un sentit fixat que recorre els 5 conti-
nents. 
– Peces/personatges: 6 peces, cadascuna és un personatge (refugiat, polític, estudiant, 
sense llar, dona musulmana i minusvàlida. 
– Targetes: existeixen dos tipus de targetes, les targetes de passaport s’hauran d’escollir 
quan es vulgui aconseguir un passaport i s’hagi caigut dins la casella indicada, i les targetes 
generals, que són les que s’han de llegir i seguir quan es cau dins les caselles de il·lustracions. 
En aquesta primera sessió tots els elements del joc estàn impresos en paper de 160g.


